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تالش برای به پای صندوق 
رای آوردن کسانی که 

هنوز تردید دارند

 گزارش تصویری از فعالیت
 ستادهای دکتر حسن روحانی

در سراسر استان

هرمنوتیک
 انتخابات

انتخابات و دگماتیسم
 همیشه مخالف

رئیس جمهور :
ما در آســتانه یک تصمیم بزرگ تاریخی هستیم، ملت ما در 
این هفته میخواهد اعالم کند که آیا به سال ۹۱ برمیگردیم یا 

به سال ۱۴۰۰ میرویم. 
ملت ما در روز جمعه این هفتــه میخواهد اعالم کند که آیا 
مســیر آرامش را ادامه می دهد یا میخواهد مســیر تنش را 

انتخاب کند.
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صفحه4

سروش اکبرزاده

فاجعه انتخاب ٨٤، معلول 
بي تدبيري خودي ها

 وسكوت بخشي از مردم بود

هادی حق شناس نماینده سابق انزلی در  ســتاد تدبیر و امید روحانی شهرستان انزلی سخنرانی 
کرد. این مراســم قرار بود با سخنرانی دکتر علی شــکوری راد برگزار شود که از سخنرانی وی در 
ســتاد شهرستان انزلی جلوگیری به عمل آمد. »هادی حق شناس« در صحبت های خود با اشاره 

به افتتاح ستاد ائتالف تدبیر و امید در شهر انزلی ابراز امیدواری کرد همه پای ائتالف بمانند.
حق شــناس با بیان اینکه  طبیعی اســت که می توانیم راجع به گذشــته راحت تر صحبت کنیم 
گفت: مثال زمان جنگ باوجود تمام مشــکالت جنگ، کشور به خوبی اداره شد و یا در زمان دولت 
ســازندگی با توجه به فراز و نشــیب ها و همچنین در زمان دولــت  اصالحات هم علی رغم وجود 
مشــکالت درروند کلی زندگی مردم اختالل ایجاد نشــد اما در دولت نهم و دهم شــاهد ســایه 
انداختن مشکالت عدیده بر زندگی مردم بودیم که طی 4 ساله گذشته تالش شد برای حل آن ها 

قدم های اساسی برداشته شود به همین دلیل ما از انتخاب روحانی  راضی هستیم.

حق شناس اولین نکته مهم  چهار گذشته  را نبود تنش در کشور عنوان کرد و گفت: از یاد نبردیم 
در مجلس دو رئیس قوه چه رفتارهایی باهم داشتند و احمدی نژاد چه فیلم هایی در مجلس علیه 

او پخش کرد.او افزود: دولت نهم و دهم به معنای واقعی قانون گریز و اخالق گریز بود.
ممنوعیت حضور شکوری راد در انزلی

این اقتصاددان، مســکن و شغل  را حق مردم دانست  و گفت : اما به دیگر اصول قانون اساسی نیز 
پایبندی داریم.حق شــناس ادامه داد: اگر می خواهیم به پیشــرفت و عدالت برسیم باید همه ی 
اصول قانون اساســی را درست اجرا کنیم.نماینده سابق انزلی در مجلس  با اشاره به لغو سخنرانی 
شکوری راد در این شهر گفت: علی شــکوری راد که قرار بود در این جلسه سخنرانی کند قبل از 

انزلی در ماسال و شاندرمن سخنرانی کرد اما گفتند حضورش در انزلی ممنوع است!
او ادامه داد: اگر ما دنبال ادامه مســیر روحانی هســتیم چون می خواهیم که قانون اجرا شــود.

حق شناس سپس به مسئله تبعیض اشاره کرد و گفت:  تبعیض سبب شد تا میلیاردها تومان پول 
کشور سرنوشت نامعلومی پیدا کند.

این اقتصاددان با انتقاد از بحث افزایش یارانه ها گفت: سر  پول یارانه دادن مزایده برگزار می کنند.
او این کار را شــبیه بازار ماهی فروشــان انزلی توصیف کرد و گفت:  کار آن ها مانند ماهی فروشان 
زیر پل انزلی اســت که می خواهند باقیمت گذاری و فریاد زدن برای جلب توجه، رهگذران ماهی 
خودشان را بفروشــند . او ادامه داد:اما این کاندیداها باید مشخص کنند قرار است پول یارانه ها از 

کجا بیاید.
دولت روحانی مسیر تخریب ایران را مسدود کرد

حق شــناس بابیان اینکه افزایش پول یارانه ســبب افزایش تورم باالی 4۰ درصد می شود برای 

حاضرین از کشور ونزوئال گفت. 
او ادامه داد: ســال ۹2 با حضور مردم و تدابیر دولت روحانی مسیر تخریب بیشتر کشور بسته شد 
اما در ونزوئال ادامه پیدا کرد که اکنون آن ها با تورم ۷۰۰ درصدی روبرو هســتند.نماینده ســابق 
مجلس بابیان اینکه دولت در ۹2 اقتصاد را در لبه پرتگاه تحویل گرفت گفت: به عنوان مثال کشور 
در سال ۹2 با ۶ میلیون تن گندم وارداتی روبرو بود و اکنون در سال  گذشته دو میلیون تن گندم 

آماده صادر شدن داریم. 
او سپس به برخی از دســتاوردهای دولت اشــاره کرد و گفت:اکنون مردم در بیمارستان ها 
هزینه بســیار کمتری پرداخت می کنند و مشکل دارو حل شده درحالی که در دولت گذشته 
به جای دارو »زین اســب« وارد کشــور می شد.حق شناس افزود: کشــور را افرادی به سمت 
پرتــگاه بردند که شعارشــان نه تخریب که بهبــود زندگی مردم با آوردن پول نفت بر ســر 

سفره هایشان بود.
اگر وزرای احمدی نژادی ستاد رئیسی و قالیباف کارآمد بودند در همان دولت 

خود را نشان می دادند
او با اشاره  به حضور وزیران احمدی نژاد در ستاد رئیسی و قالیباف گفت:اگر این افراد کارآمد بودند 

چرا نتوانستند در دولت قبلی کارآیی داشته باشند؟
حق شــناس بابیان اینکه باید دیگران را با خودمان سر صندوق ببریم گفت: رای ندادن آدم های 

خوب منجر به انتخاب آدم های بد خواهد شد.
او در پایان ابراز امیدواری کرد: امیدوارم ســی اردیبهشت رئیس جمهور منتخب  به دیدار کسی 

برود که موردعالقه شما باشد.

حمایت اقشار مختلف    کسبه،کشاورزان،دامداران،جوانان و ریش سفیدان روستایی با دولت روحانی

هادی حق شناس در انزلی تشریح کرد؛

شباهت های وعده افزایش یارانه با بازار ماهی فروشان انزلی


